
 
 
 
 

Komentarz do  
Rozporządzenia MZ z dnia 13 września 2018 r. zmieniającego 

rozporządzenie 
    w sprawie recept. 

 
Rozporządzenie weszło w życie w dniu 14.09.2018 r. 

 
 
1.  §5 ust. 8  
 
W przypadku recepty papierowej wystawionej na lek refundowany lub środki odurzające i 

substancje psychotropowe – recepta musi posiać dane dotyczące świadczeniodawcy, 
osoby uprawnionej do wystawienia recepty oraz unikalny numer recepty - jeżeli nadano- 
przedstawione dodatkowo w postaci kodu kreskowego służącego do ich automatycznego 
odczytu.  

 Z powyższego wynika, iż apteka może zrealizować receptę pełnopłatną na środki 
psychotropowe z III-P i IV-P na podstawie recepty, która nie zawiera powyższych danych  

        przedstawionych w postaci kodu kreskowego.  
 
2.  §5 ust. 10-13 

 
Osobom uprawnionym do wystawiania recept na środki odurzające i substancje 

psychotropowe o kategorii dostępności Rpw, którym OW NFZ nie wydał zakresów 
unikalnych numerów recept, zakresy te wydaje wojewódzki inspektor farmaceutyczny 
właściwy ze względu na adres zamieszkania osoby wystawiającej receptę. 

 
Analogicznie do powyższego, lekarze weterynarii, zakresy numeryczne unikalnych numerów 

recept na preparaty o kategorii dostępności Rpw pobierają od wojewódzkiego inspektora 
farmaceutycznego.   

 
Dla recept, o których mowa powyżej unikalny numer rozpoczyna się od cyfr 07 
 
3. §7 ust. 5 i 6 
 
Zmniejszono zakres danych obowiązujących na Dokumencie Realizacji Recepty dla recepty 

papierowej (ten zakres dotyczy dostawcy oprogramowania aptecznego, gdyż to on 
będzie dostosowywał system apteczny pod tym kątem) 

 
4. §7 ust. 9  
 
Usunięto obowiązek nanoszenia adnotacji na recepcie, w postaci papierowej, dotyczącej 

całkowitego zrealizowania recepty wraz z datą i godziną całkowitej realizacji   
 
5. §8  

 
Dodano w par. 8 ustęp 3 w którym zezwolono na realizację recepty, jeżeli recepta ta pod 

względem graficznym, jej kształt i rozmiar nie odpowiadają wzorowi. Zezwala to osobie 
realizującej receptę na realizację recept refundowanych i pełnopłatnych, gdy jej rozmiar 
jest mniejszy lub większy od 200mm x 90mm oraz gdy rozmieszczenie danych nie 
odpowiada wzorowi recepty. Warunkiem realizacji recepty jest jej czytelne wystawienie.  

 
6. §10 ust.1. pkt 9, 10, 11 

 
Nowelizacja zezwoliła na realizację recepty, gdy: 



- brak jest w danych adresowych pacjenta kodu pocztowego – osoba wydająca przyjmuje, że 
został wpisany ) 

- adres pacjenta nie został wpisany, osoba wydająca lek określa go na podstawie dokumentów 
przedstawionych przez osobę okazującą receptę  

- nie zostały podane dane podmiotu drukującego receptę – osoba wydająca przyjmuje, że 
dane te zostały naniesione 

 
7.  §13 ust. 1  

 
W przypadku realizacji recepty na produkty refundowane dla pacjenta, z Unii Europejskiej, 

posiadającego uprawnienia do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji, 
produkty te wydaje się po wykonaniu kserokopii dokumentu potwierdzającego prawo do 
świadczeń (karta EKUZ). Kserokopie te przekazuje się do OW NFZ w cyklach 
odpowiadających przekazywaniu komunikatu elektronicznego.  

 
8. §13 ust. 5 

 
W przypadku realizacji recepty na lek z importu docelowego, który otrzymał decyzję o 

refundacji, nie przekazujemy do OW NFZ  kopii tej decyzji. 
 
9. §14 ust. 2  
 
Zwolniono osobę realizującą receptę z weryfikacji dokumentów potwierdzających prawo do 

świadczeń dla osób nieubezpieczonych z uprawnieniami CN, DN, IN i BW  
 
10. §18 ust. 4  

 
Dopuszczono możliwości realizacji recept w postaci papierowej do końca 2018 r. na 

dotychczasowych zasadach??? 
 
W konsekwencji zmiany, które wprowadziła nowelizacja doprowadziły, w większości 

przypadków, do przywrócenia zasad realizacji recept jakie regulowało poprzednie 
rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.   

 
11. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie recept z 13.09.2018 r. 
      wprowadziło abolicję od 18.04.2018 roku, na dane dotyczące: 
a) obecności kodu pocztowego w danych pacjenta 
b) obecności danych podmiotu drukującego receptę 
c) wymiarów recepty  
d) adnotacji, na recepcie papierowej, o jej całkowitym zrealizowaniu 
       
   Z powyższego wynika, iż wszystkie recepty zrealizowane po 18.04.2018 r. które nie spełniały 

wymogów w zakresie powyższych danych uznaje się za zrealizowane w prawidłowy 
sposób. 

 
12. Rozporządzenie zmieniające nie zmieniło obowiązku nanoszenia, w danych osoby 

wystawiającej receptę, informacji o kwalifikacjach zawodowych. Dlatego też, jeżeli w 
danych tych brakuje informacji o kwalifikacjach (tj. lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, 
farmaceuta) osoba wydająca lek może uzupełnić te dane na rewersie recepty. 

         Przypominam, iż obecność na recepcie specjalizacji lub tytułów naukowych osoby 
wystawiającej receptę nie wypełnia obowiązku obecności kwalifikacji zawodowych. 

 
 

        Opracował: mgr farm. Marian Witkowski 

 


